cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

Olá boa tarde gostaria de saber como funciona o
01/06/2014

Raissa Duarte Aredes

projeto minha casa minha vida,e também gostaria
de saber como faço pra me inscrever na Cohab
aguardo retorno obrigado

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

02/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
01/06/2014 Rodrigo Barboza dos Santos

Quero fazer parte parte do programa minha casa

Programa Minha

minha vida, como devo proceder? Obrigado.

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

02/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
01/06/2014

Anônimo

gostaria de saber sobre a munutas do residencial
sao luis

Minuta de Escritura

Por enquanto o Residencial São Luís não tem
minuta.

02/06/2014

cohab
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MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Verificamos em nosso banco de dados e
constatamos que seu grupo familiar participou
dos sorteios do Cadastro de Interesse em
Moradia realizados em 22/09/2012 e 21/09/2013
para seleção e hierarquização das famílias a
serem atendidas no Programa Minha Casa Minha
Vida, porém não foi sorteado. É importante
esclarecer que o referido Programa Habitacional
Boa noite gostaria de saber a respeito de
incrições da minha casa minha vida tenho

Campinas. Por ser um Programa do Governo

cadastro na cohab desde 2009 .Pois ate agora

Federal, a forma de atendimento das famílias é

não consegui ser convocada para o sorteio não
01/06/2014 tatiana sebastiana francisco

é único em andamento no município de

tenho objeções pra mim e minha filha um
apartamento é suficiente .Gostaria de saber a

Programa Minha
Casa Minha Vida

determinada pela portaria nº 595, de 18 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre os

02/06/2014

parâmetros de priorização e o processo de

respeito a minha inscrições e se vai ter alguma

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para

atualização cadastral esse ano de 2014 . Aguardo

hierarquização do atendimento das famílias é

resposta .

uma exigência do próprio programa, conforme
previsto na referida portaria. É importante
destacar que conforme os critérios do Programa,
o tempo de cadastro da família no município não
é considerado e sim o tempo de moradia,
portanto, a data de cadastramento não interfere
no processo de seleção. Dessa forma, deverá
manter seu Cadastro de Interesse em Moradia

sempre atualizado para participar de próximos sor

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia. Minha dúvida é referente ao processo

02/06/2014

Anônimo

acompanhar através de concursos no Site da

Cohab mesmo, através do link - Processo
Outros

Seletivo 2014 e também através das publicações

Cohab mesmo? Há previsão para divulgação dos

no Diário Oficial do Município de Campinas. Ainda

resultados? Obrigada Gleida

não há previsão da divulgação dos resultados.

gostaria de saber se ha algum lançamento
previsto para casa cohab em campinas e regiao

DATA
RESPOSTA

O processo pode ser acompanhado pelo site da

seletivo para assistente social 2014, devo
02/06/2014 Gleida Gonçalves Mingueti

RESPOSTA

Outros

Não temos previsão do próximo empreendimento.

06/06/2014

02/06/2014

BOa tarde gostaria de saber como está o
processo. Da minha casa minha vida, mim
02/06/2014

Anônimo

mandaram uma carta mais depois não mim
responderam mais...Estou aguardando desde
2009.

Outros

Necessitamos de dados: Nome completo
Endereço completo .

03/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
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MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você tem participado do sorteio, porém não foi
sorteado. Caso tivera mudança de endereço,
telefone, emprego, renda ou da composição
familiar, deve-se atualizar o cadastro trazendo
todos os documentos novamente. Abaixo segue
as orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.

Gostaria de saber como andas o processo de

Lembramos que para participar do Programa

minha casa minha vida que atá agora não tive
02/06/2014 Danilo José de Melo Costa

mais retorno, só recebi uma informação que meu
nome tinha saído na lista. mais depois mais nada.
CPF:21900520842 desde 2009 estou
aguardando.

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Outros

cumprir os critérios próprios do programa,

03/06/2014

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz

acompanhamento médico, ou, ainda, declaração d

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
02/06/2014

josefa vaniele dantas

Gostaria de saber a data de inscrição pra
participar do programa... Obrigada!

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

03/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
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MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Eu santiago gostaria muito de participar do

Atualização É necessária quando há alteração de

plograma pois sou casado tenho um filho e ainda
02/06/2014

santiago constantino dos

nao tenho uma casa propria e a renda da minha

Programa Minha

reis

familia e de R$ 1.600,00 que e so o meu salario e

Casa Minha Vida

nao comsigo finacia um imovel normal Agradeço
pela atençao

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

03/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
03/06/2014

Anônimo

Quando irá ter abertura para inscrição da cohab ?

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

03/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, Não sei se este seria o canal correto
03/06/2014

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia agradeço a sua manifestaçao, mas isso e

ELISABETH BENTO

mas, quero agradecer pelo retorno do email

RODRIGUES LIMA DE

enviado protocolo 000038 pelo retorno em

trabalho da equipe pois isso so e possivel graças

CARVALHO

especialmente ao César (Coordenador) pela

termos o intendimento para podermos

atenção e esclarecimentos. Att,

respondermos obrigado a disposiçao

Outros

a equipe e devido a colocaçao que fez de forma a

11/06/2014

ola minm chamor silmaria.tenho cadastro sete
Para ser orientada corretamente quanto ao

ano.moro recidencia santa lucia.pagor aluguel ou
03/06/2014

Anônimo

dono morreu ja tem uma ano.moror no
apartamento 1ano e 6 mes.como eu faco pra
passar por meu. nome.meu fecabok.silmaria dos
santos lino.

Outros

solicitado sugerimos que compareça
pessoalmente na sede da COHAB ou entre em
contato através do telefone 3119 9500.

10/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda firmada pelo Senhor em 01/02/1982

03/06/2014

Aparecida. Ambrosio
Nogueira

Boa tarde!! Gostaria de obter informações sobre

contém a participação do FCVS para o saldo

como proceder. O titular do imóvel faleceu e foi

devedor residual apurado no término da vigência

feito inventário,como este não tem escritura ainda

do contrato, e, considerando-se que até a

o que devo fazer para poder por a venda. Tenho

Outros

presente data não houve o pagamento, pelo

que levar os documentos na cohab? quais? por

FCVS, referente a esse saldo, pleiteado ao Fundo-

favor me orienta.. No aguardo de uma resposta.

FCVS em seu nome, informamos que a Minuta de

obrigada.

Escritura somente poderá ser autorizada por essa
Companhia após o devido pagamento pelo FCVS.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefone: (19) 3119-9591 e
3119-9592, falar com Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

06/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Reiteração: Em 2006 adquiri do Sr. Esrael
Peixoto da Silva, o imóvel acima citado e
localizado na da quadra "R" - Rua Nelson
Verdade nº 371 do Residencial São Luiz, nesta
cidade. Ele adquiriu o lote pela COHAB
Campinas. Trata-se de um bairro não
regularizado pela Prefeitura. O Sr. Esrael
encontra-se em local incerto e não sabido. Não
tenho nenhum documento da transação de
compra e venda do imóvel, mas quitei todas as
prestações, inclusive 18 delas atrasadas e tenho
03/06/2014

Terezinha Moreira de

os recibos. Hoje tenho a necessidade em

Oliveira

regularizar a documentação do imóvel, para
minha segurança. Fui orientada pela Prefeitura
que deveria requerer através do Poder Judiciário
e foi nomeado pela Defensoria Pública, o
advogado Waldemar Frâncica, para ajuizar a
ação. Porém tem necessidade de juntar a cópia
do contrato e declaração de quitação. Sou viúva,
aposentada, moro sozinha e tenho 76 anos de
idade. Solicito a sua compreensão no
atendimento solicitado. O endereço eletrônico
refere-se ao advogado. Att. Terezinha Moreira de
Oliveira.

Vamos analisar os documentos do imóvel, para
Cópia de contrato

informa-la das providências que deverão ser
realizadas. Entraremos em contato através do email informado na solicitação.

12/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
03/06/2014 Rafaela Oliveira dos Santos

Quero me inscrever para participar do sorteio

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

04/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab
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MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda firmada pelo Senhor em 01/02/1983
contém a participação do FCVS para o saldo
devedor residual apurado no término da vigência
boa noite, gpostaria de saber como faço pra
03/06/2014

fernando antonio tardelli

adquirir a escritura da minha casa, e quais
procedimentos devo tomar

do contrato, e, considerando-se que até a
Minuta de Escritura

presente data não houve o pagamento, pelo
FCVS, referente a esse saldo, pleiteado ao FundoFCVS em seu nome, informamos que a Minuta de
Escritura somente poderá ser autorizada por essa
Companhia após o devido pagamento pelo FCVS.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em
contato através do telefone: (19) 3119-9591 e
3119-9592, falar com Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

06/06/2014

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há previsão do próximo sorteio. Caso tivera
mudança de endereço, telefone, emprego, renda
ou da composição familiar, deve-se atualizar o
cadastro trazendo todos os documentos
novamente. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os

Boa Noite, Gostaria de saber se a previsão de
03/06/2014

sandra regina de almeida

novos sorteios??? POR FAVOR, eu preciso
muito, me de uma chance, quero quero minha
casa, por favorrrr

interessados deverão cumprir os critérios próprios
Outros

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

04/06/2014

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab
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SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
03/06/2014

Anônimo

como fazer inscricao?

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

04/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O cadastro de interesse em moradia é realizado
na sede da COHAB, localizada na Avenida
Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para isso é
necessário apresentar os seguintes documetnos:
Pré-requisitos:

Comprovar pelo menos 2 anos

de moradia ou trabalho em Campinas, que
poderá ser através de: declaração escolar,
declaração do posto de saúde ou carteira
profissional com registro em Campinas de no
mínimo 2 anos; Documentos necessários
04/06/2014 ROSILENE FREIRE SILVA

Bom dia. Sou PcD, quero saber sobre o cadastro,

Programa Minha

como funciona a questão de preferencia.

Casa Minha Vida

(originais):

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG ou cert. nasc. dos dependentes

10/06/2014

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou
divorciado). Para o Programa Minha Casa, Minha

Vida, famílias com pessoas portadoras de necess

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

participar do Programa Minha Casa, Minha Vida

oficial os nomes das pessoas habilitadas pela
Anônimo

caixa quero saber quando essas pessoas vai ser

DATA
RESPOSTA

As famílias consideradas habilitadas para

Bom dia quero uma informação saiu no diario
04/06/2014

RESPOSTA

Outros

chamada para assinar algum tipo de documento

deverão aguardar contato telefônico da
COHAB/CP, informando as datas das próximas

10/06/2014

atividades.Por enquanto as datas ainda não

ou vai ser depois da copa vai ser chamado.

foram definidas.

Bom dia, Estou comprando um imóvel que
segundo a proprietário o mesmo foi adquirido via
04/06/2014

Anônimo

COHAB, quais os documentos que eu preciso
para ter a escritura e registro do imóvel assim que
eu efetuar a compra?

Outros

Necessitamos dos dados: Nome completo do
proprietário. no. do contrato endereço completo .

04/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
04/06/2014

Jessica

Olá, bom dia. Gostaria de saber quais os

Programa Minha

requisitos para fazer a inscrição na Cohab?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

04/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em atendimento a sua solicitação temos a
informar que os condomínios A1, B4, A2 e B3

04/06/2014

Anônimo

Por favor eu gostaria de saber informações sobre

faltantes do empreendimento Sirius, esta

a entrega dos ultimos lotes do residencial Sirius.

aguardando resolução das questões de

Os condominios do abaete construidos depois ja

legalização da obra. Está previsto a Vistoria e

assinaram contratos e seram entregues em breve

assinatura de contrato para o mês de Julho/14, no

e o Resid. Sirius nada. Eu estou muito

Outros

entanto entraremos em contado assim que essas

preocupada o que esta acontecendo? Alguem

datas forem confirmadas, para informar o local e

pode me ajudar e informar quando seremos

horário. Caso tenha trocado de numero de

chamados?

telefone, por favor, entrar em contato conosco
através do telefone: (19)31199648/9644, para
atualizar os telefones de contato.

06/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para cadastrar-se é necessário comparecer a
Cohab. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Boa tarde!! Gostaria de saber se consigo me
04/06/2014 Emanoele Muniz de Oliveira

inscrever no programa habitacional da cohab

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

campinas atravéz da internet,e como???

endereço, telefone, número de dependentes e

04/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere
Como faço para saber as casas de reintegração
04/06/2014

Anônimo

de posse disponíveis para compra na cidade de
Piracicaba?

Outros

A Cohab Campinas não possui imoveis na cidade
de Piracicaba.

04/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Por favor, existe na Cohab algum serviço para
04/06/2014

Anônimo

auxiliar em reformas de imoveis, adquiridos pela
Cohab,quando se faz necessária a visita de um
engenheiro civil. Obrigada.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

A Cohab não tem serviços auxiliares, porém podeOutros

se ter suporte na FUNDAP. Para maiores
informações ligue: 3119-9615.

05/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

O primeiro passo é realizar o cadastro de
interesse em moradia na sede da COHAB, pois
consultamos através de CPF e não localizamos
nenhum cadastro em seu nome. Segue a relação
dos documentos necessários: Pré-requisitos:
Comprovar pelo menos 2 anos de moradia ou

solicito uma residencia atraves de minha casa

trabalho em Campinas, que poderá ser através

minha vida, pois não possuo residencia fixa pois

de: declaração escolar, declaração do posto de

sou assalariada ganho um salario minimo pago

saúde ou carteira profissional com registro em

aluguel sou solteira mora de favor com parentes

Campinas de no mínimo 2 anos; Documentos

que me cederão um comodo pra mim poder
morar,preciso urgente que voçeis me mande uma
04/06/2014 Vera Lucia Bueno Coimbra

carta podendo me ajudar ou me ligar no meu
celular no qual o numero é esse 019993466006
me dando uma oportunidade para eu conseguir
um lar para mim que isso é um sonho para mim
ter uma casa própria desde já lhe agradeço pela
atenção com carinho e peço que me de uma
resposta asim que for possivel.

necessários (originais):

CPF (do casal);

RG

Programa Minha

(do casal);

Casa Minha Vida

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);

RG ou cert. nasc. dos dependentes

10/06/2014

Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou
divorciado); É importante esclarecer que o único
Programa Habitacional em andamento em

Campinas é o Minha Casa, Minha Vida e por ser u

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Em resposta a sua solicitação, temos a informar
Boa tarde! Gostaria de saber como esta o
04/06/2014 Cleber Bittencourt da Silveira

que os condomínios 3 e 5 do empreendimento

andamento dos residenciais do Abaeté? Eu fui

Programa Minha

Abaeté esta previsto a Vistoria e Assinatura de

em uma ultima reunião em 12/05/2014. E ficaram

Casa Minha Vida

Contrato para esse Mês de Junho,assim que as

de ligar para marcar outra reunião! Att. cleber

datas forem confirmadas entraremos em contato
por telefone.

06/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar do Programa Minha Casa Minha
Vida é necessário cadastrar-se. Abaixo segue as
orientações. REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
eu ana paula,sou casada tenho 2 filhos e moro de

interessados maiores de 18 anos que preencham

aluguel em uma fazenda,localizada no distrito de

as condições abaixo descritas,

joaquim egidio.há 9 anos eu moro por aqui,neste

independentemente da renda apresentada.

tempo foram varias idas e vindas ora morando de

Lembramos que para participar do Programa

favor,na casa da minha sogra,ora trabalhando em

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

chacara.atualmente pago um aluguel de $430,00

cumprir os critérios próprios do programa,

reais,mais energia de $100,00.eu trabalho de

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

cozinheira em uma empresa de alimentação
04/06/2014 Ana Paula Pereira Reginato

escolar,ganho aproximadamente
$900,00.atualmente meu esposo não trabalha
com carteira assinada,ele faz um bico aqui outro

Programa Minha
Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no

ali,não tem uma renda fixa.por isso está muito

mínimo dois anos pode se dar de duas formas:

dificil pagar aluguel,gostaria muito de ter minha

TRABALHO - comprovação através da carteira

casa ou apartamento,para dar uma vida melhor

profissional, sem necessidade de ter permanecido

para meus filhos.espero que eu consiga pela

dois anos seguidos no mesmo emprego ou

cohab.pois de outra forma eu creio que não será

MORADIA - Deverá ser apresentada declaração

possivel.muito obrigada! ana paula

05/06/2014

do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite meu nome e Simone, preciso de
A Cohab Campinas não possui imóveis em

informação sobre a casas Conjunto Habitacional
04/06/2014

Simone Paulo

Francisco Coelho da cidade de leme SP as casas
que estão indo para leilão . Desde já muito
obrigada ! Att Simone Paulo

Outros

Piracicaba. Pode ser que seja na Cohab
Bandeirante. O telefone é (19) 3731-7600.

05/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda

boa noite meu nome é adeburgo vieira ricarte,

apresentada. Lembramos que para participar do

tenho 38 anos moro a 4 anos aqui em campinas

Programa Minha Casa Minha Vida, os

sou separado, tenho dois filhos um de 14 anos e

interessados deverão cumprir os critérios próprios

o outro de 12 anos ambos estudam aqui mesmo

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

no bairro na escola charboneal, sou aposentado

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

por invalidez meu salario é 781 rs atualmente a

Atualização É necessária quando há alteração de

rua que moro não tem cep, mas minhas
04/06/2014

Anônimo

correspondências chegam no endereço da casa

Programa Minha

de um irmão na rua dib zogaeb 424 jardim

Casa Minha Vida

Fernanda II, meu email é avricarth@gmail.com
meu telefone é 19-98834-8502 ou 19 33042211
não sou cadastrado em nenhum programa do
governo, gostaria de saber se eu posso participar
do programa minha casa minha vida, e se posso
o que eu devo fazer pra me cadastrar? desde já
muito obrigado pela atenção.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

05/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
05/06/2014 PAULO CESAR FERREIRA

INSCRIÇÃO PARA MINHA CASA MINHA VIDA

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

05/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Foram convocadas as famílias hierarquizadas
através do sorteio realizado em 22/09/2012 até a
classificação 5994. Portanto, sua classificação
3836 já foi atingida. Realizamos a convocação
bom dia meu nome foi sortiado como
05/06/2014

tais dos santos soares

reserva,mais niguem entrou em contato comigo,
quero saber como esta minha situação

através de correspondência e publicação no
Programa Minha

Diário Oficial, porém não houve comparecimento.

Casa Minha Vida

Provavelmente seu cadastro não estava
atualizado, o que a impossibilitou de receber a
convocação. Atualmente o atendimento das
famílias sorteadas em 2012 já foi encerrado,
dessa forma, deverá manter seu cadastro
atualizado e aguarda próximos sorteios.

Bom dia gostaria de saber o que se trata essa
carta de Processo que recebi Processo
05/06/2014 gerosino goncalves de assis

nº0003915-56.2012.8.26.0125 Eu liguei na
Comarca de Capivari me pediram para entrar em
contato com vocês.

Outros

10/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Segue a relação dos documentos necessários:
Pré-requisitos:

Comprovar pelo menos 2 anos

de moradia ou trabalho em Campinas, que
poderá ser através de: declaração escolar,
declaração do posto de saúde ou carteira
profissional com registro em Campinas de no
mínimo 2 anos; Documentos necessários
(originais):

CPF (do casal);

RG (do casal);

RG ou cert. nasc. dos dependentes
habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Quais documentos necessario para cadastro
05/06/2014

thais gonçalves dias

Comprovante de endereço atualizado - com CEP

habitacional? Eu tenho a opção de escolher o

Programa Minha

local de moradia? Existe outro tipo de cadastro

Casa Minha Vida

sem ser o da minha casa minha vida?

(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

10/06/2014

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou
divorciado); Obs. Apenas para o Programa Minha
Casa Minha Vida a renda máxima familiar é de
até R$ 1.600,00. Atendimento de 2ª a 6ª feira das
8h às 15h. A definição do local da moradia é
definido através de sorteio e o único programa

habitacional em andamento é o Minha Casa, Minh

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme já lhe foi orientado outras vezes por
boa tarde sobre o condominio Abaete bloco 10
05/06/2014

patricia betti

vocês já tem alguma posição,para entrega,qual o
motivo da demora ,podem me ajudar

telefone, a Sra. deverá aguardar a definição das
Programa Minha

datas das próximas atividades, como por exemplo

Casa Minha Vida

o sorteio dos endereços. Assim que as mesmas
forem definidas, funcionários da COHAB entrarão
em contato.

10/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão do próximo sorteio. Caso
tivera mudança de endereço, telefone, emprego,
renda ou da composição familiar, deve-se
atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
05/06/2014

luciana

Tem previsao para sorteio dos aptos em 2014

Programa Minha

cumprir os critérios próprios do programa,

Casa Minha Vida

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

06/06/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

como faço pra conseguir a 2 via da escritura da
05/06/2014

Anônimo

minha casa, porque em maos eu tenho somente
um papel de termo de re-ratificaçao do contrato
de compromisso de compra e venda.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Necessitamos de mais informações como: Nome
Outros

completo do proprietário no. do contrato endereço
completo.

06/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário comparecer na Cohab Campinas
para cadastrar-se. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
05/06/2014

janilson leite araujo

solicito meu cadrasto no minha casa minha vida

Programa Minha

por nao ter nenhum imovel

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

06/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Boa noite quero saber quando vai ter inscrições
05/06/2014

Bruna Pereira Magalhães

da cohab em campinas pois moro de aluguel e
quero participar das inscrições.

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

06/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

boa tarde, estou comprando um imovel o qual a
06/06/2014

Anônimo

pessoa já retirou a minuta, porém nao lavrou
escritura. Pergunto: É possivel realizar a

Minuta de Escritura

Necessitamos dos dados: No. do contrato nome
do proprietário endereço completo.

09/06/2014

transferencia dessa minuta na COHAB
Estou adquirindo um imovel Cohab de terceiro,
esse imovel já é quitado, também a vendedora já
06/06/2014

NILCEIA MONARI DE
CARVALHO

possui a minuta para escritura, mas não
escriturou. Pergunto se é possivel transferir na

Outros

COHAB essa minuta do imovel para meu nome e

Necessitamos dos dados No. do contrato nome
do proprietário e endereço completo do imóvel.

09/06/2014

lavrar a escritura mais pra frente. Muito Obrigada
No aguardo
É importante esclarecer que o Programa Minha
Casa, Minha Vida é o único programa
Boa tarde! Venho por meio deste email manifestar

habitacional em andamento no município de

minha decpçao em relaçao a cohab. Pago aluguel

Campinas. Por ser um Programa do Governo

a 12 anos,a um ano pago 900,00, tenho um casal

Federal, a forma de atendimento das famílias é

de filhos e ultimamente estamos em mais

determinada pela portaria nº 595, de 18 de

dificuldades pois meu pai se encontra com

dezembro de 2013, que dispõe sobre os

cancer. Recentemente recebi informações de que
06/06/2014

talita Felintro

uma familia que possui bens como um imovel e
um comercio alem de carro novo foram

parâmetros de priorização e o processo de
Outros

seleção dos beneficiários. Portanto, o sorteio para
hierarquização do atendimento das famílias é

beneficiados pela cohab com um apartamento.

uma exigência do próprio programa, conforme

Gostaria de saber qual o criterio alem de sorteios

previsto na referida portaria. Dessa forma, deverá

que voces utilizam para selecionar os

manter seu Cadastro de Interesse em Moradia

beneficiários? GOstaria de saber mais

sempre atualizado para participar de próximos

informaçoes.Desde ja obrigado.

sorteios, caso se enquadre nos critérios do
programa e novos empreendimentos sejam
aprovados.

10/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou da composição familiar, devese atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Boa Noite, em 2009 meu marido e eu fizemos
uma inscrição na Cohab pois moramos de favor,
06/06/2014

Aline Alves da Silva

gostaria de saber se devemos refazer essa
inscrição pois até hoje não fomos convocados
pela cohab

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Programa Minha
Casa Minha Vida

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

09/06/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Boa tarde. Por favor como sei onde estão
07/06/2014

Anônimo

construindo moradia popular para eu fazer
inscrição? Obrigada

Outros

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sobre os empreendimentos acompanhe pelo site
da Cohab Campinas. Para inscrever, abaixo
segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de 09/06/2014
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

GOSTARIA DE SABER A RESPEITO DA
08/06/2014

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO DA COHAB, PARA QUE EU POSSA
ROCHA

FAZER PARTE DO PROGRAMA. FICO NO
AGUARDO DE SUA RESPOSTA ATT; ANDRÉ

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para inscrever-se é necessário comparecer à
Cohab Campinas pessoalmente Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
08/06/2014

VERA LUCIA VIEIRA
BORGES

GOSTARIA DE PARTICIPAR DA MINHA CASA
MINHA VIDA , TEM COMO FAZER INSCRIÇÃO
ON LINE?

Programa Minha
Casa Minha Vida

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,

09/06/2014

telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
Bom dia! Gostaria de saber se ainda estão
09/06/2014

DANIELE ALEXANDRE
PAINA BORGES

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

fazendo inscrições para adquirir uma caso ou
apartamento? caso sim como eu devo proceder?

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

onde devo ir que dia e horários e que documentos

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

são necessários? Fico no aguardo grato, daniele

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

09/06/2014

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

09/06/2014

Anônimo

bom dia quando vai lancar novas casas?

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Programa Minha
Casa Minha Vida

Fiz minha incrição no dia 05 11 2013 quando sera
09/06/2014

juliana maria da rosa

feito um sorteio pra quem fez a incrição neste
dia?????

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não temos previsão dos próximos
empreendimento. Pode-se acompanhar no site da

09/06/2014

Cohab Campinas.
Não temos previsão do próximo sorteio. Pode-se

Outros

acompanhar pelo site da Cohab Campinas, em
notícias.

09/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
09/06/2014

beatriz cristina

eu gostaria de fazer o cadastro da minha casa

Programa Minha

minha vida.

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Boa tarde! Gostaria de saber se no momento eu

Atualização É necessária quando há alteração de

posso fazer inscrição para o projeto Minha Casa
09/06/2014

Leandro Martelli

Minha Vida, porém moro em Sumaré SP, e

Programa Minha

preciso morar em Campinas SP, visto que me

Casa Minha Vida

facilitaria muito, pois trabalho e estulo la. Desde
ja, agradecido.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
09/06/2014

AGATHA VICTORIA

Interesse no cadastro da COHAB no projeto

RIBEIRO FERREIRA

minha casa minha vida.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

09/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
09/06/2014

KETHLEEN MICHELE

Estou interessada em fazer a inscrição na

Programa Minha

SOARES DE AGUIAR

COHAB (Minha Casa Minha Vida. Att. Kethleen.

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
10/06/2014 DANIELA DE CASSIA LOBO

COMO FAÇO PARA CADASTRAR NO

Programa Minha

PROGRAMA MINHA CASA ,MINHA VIDA?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

10/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para realização do Cadastro de Interesse em
10/06/2014

Anônimo

Gostaria de saber qual o valor da renda bruta da

Programa Minha

Moradia não há limite de renda. Já para o

família, para cadastro ?

Casa Minha Vida

Programa Minha Casa Minha Vida a renda

10/06/2014

familiar mensal deverá ser de até R$ 1.600,00.
Objetivando atender o solicitado, estamos
atualizando os dados referentes à situação
financeira e documental do contrato em
referência. Assim, após a finalização desses
procedimentos, cujo prazo estimado é de 15 dias,
10/06/2014

Jose antonino neto

Solicita a minuta da escritura

Minuta de Escritura

entraremos em contato com o Senhor através do
telefone informado na solicitação. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones:(19) 3119-9590, 3119-9591 ou 31199592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

02/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para a inscrição é preciso comparecer
pessoalmente a Cohab Campinas. Abaixo segue
as orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO Podem realizar cadastro todos
os interessados maiores de 18 anos que
preencham as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão

Nome Fabio Luiz Gonçalves Pires Trabalho em

cumprir os critérios próprios do programa,

Vinhedo e moro em Campinas - SP a mais de 20

inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

anos, atualmente sou casado e mora com meus
Pais. Ganho 1.090,00 por mês. e quero fazer a
10/06/2014 Fabio Luiz Gonçalves Pires inscrição no Programa Minha casa Minha Vida. se
depois que tudo que foi pedido acima e
informado, este não for o meio correto para fazer
a inscrição espero que possa me informar
corretamente.

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
Programa Minha

necessária quando há alteração de endereço,

Casa Minha Vida

telefone, número de dependentes e renda. A

11/06/2014

comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

Boa tarde. Gostaria de saber sobre a inscrição
10/06/2014

Alejandro Palafox

para obter uma casa da COHAB. Quem pode

Programa Minha

fazer? Ou Como fazer? Muito obrigado e aguardo

Casa Minha Vida

uma resposta.

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

12/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

oi queria uma informação, fui sorteada e me
pediram pra levar meu documentos, levei desde
10/06/2014

Anônimo

23/09/2013 e disseram que iriam entrar em
contato comigo, e até agora nada. gostaria que
voces me ajudasse

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Sugerimos que entre em contato através do
Programa Minha

telefone 31199607 - assistente social Aline, para

Casa Minha Vida

que possamos, através de seu CPF, verificar o
andamento de sua situação.

16/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
Sou uma Sra de 59 anos sem filhos sem familia,
10/06/2014

Elizia Rateiro

goataria de saber se posso me cadastrar e
como? Aguardo urgente resposta Obrigada

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

12/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o Programa Minha Casa, Minha Vida, que é
o único programa habitacional em andamento em
Campinas, o fato da Sra. possuir um dependente
habitacional portador de necessidades especiais

Bom dia Realizei meu cadastro em unho do ano
passado,porem tenho um filho deficiente e sou
11/06/2014

Silvana Ribeiro

sozinha. Gostaria de saber se o cadastro
realizado têm alguma preferência,pela deficiência

faz com que participe de uma urna especial (urna
Programa Minha

deficientes) onde estará disponível 3% do total

Casa Minha Vida

das unidades aprovadas, ou seja, todos os

16/06/2014

cadastrados como deficientes concorrerão a

dele. Obrigada.

esses 3% e os sorteados serão atendidos. Até o
momento não temos empreendimentos
aprovados. Portanto, deverá manter o cadastro
atualizado e aguardar próximos sorteios.
A COHAB ESTA VOLTANDO A CONSTRUIR,

Olá boa tarde, gostaria de saber se existe a
11/06/2014

Fernanda lima

possibilidade de comprar algum imovel pela
cohab ? Algum imovel da coahb está a venda ?

COM ISSO TEREMOS IMOVEL PARA
Programa Minha

COMERCIALIZAR e PARA ISSO DEVE

Casa Minha Vida

PROCURAR A COHAB NA AREA COMERCIAL
DAS 08:00 AS 16:00 FALAR COM GUILHERME
OU SEBASTIAO

16/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estou cuidando de uma família muitissimo pobre
e necessitada e na certidão do imóvel no qual
residem, que retirei no 3º Cartório Imóveis de
11/06/2014

Laura Ligabò

Campinas, consta que o imóvel, que se encontra
no Cj. Habit Pe. Manoel da Nóbrega 2aª Parte,

É necessário o nome completo do proprietário, o
Outros

no. do contrato e o endereço completo, para o

12/06/2014

levantamento do imóvel.

pertence à Cohab/Cps. Como devo proceder para
ajudá-los a ter a escritura e o registro? Muito
obrigada, Laura Ligabò
Por gentileza, gostaria de informações sobre os

A COHAB QUANDO RETOMA UM IMOVEL E

leilões que sao realizados quanto aos imóveis dos

APOS AVALIAÇAO,COLOCA PARA

inadimplentes, ou se existe a possibilidade de

RECOMERCIALIZAR COM AS DEFINIÇOES DA

adquirir um desses imóveis mediante
11/06/2014

Priscila Soares Pucharelli

formalização de contrato diretamente com voces,

Outros

existe alguma forma de conseguir um imóvel da

VOLTANDO A CONSTRUIR COM ISSO

até sao antigos? Gostaria de mais informações.

TAMBEM TEREMOS IMOVEIS NOVOS.

Atenciosamente,
Anônimo

oi

16/06/2014

DAS 08:00 AS 15:30. A COHAB TAMBEM ESTA

cohab dos empreendimentos que ja existem, e

11/06/2014

DIRETORIA. PARA VERIFICAR, FAVOR
PROCURAR A COHAB NA AREA COMERCIAL

Regularização
Fundiária

Solicitação não compreendida / incompleta.

12/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro.
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
12/06/2014

Anônimo

O QUE PRECIS APARA SE CADASTRAR..

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

13/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber qual a documentação que
12/06/2014

nidalva de cassia perineli
paschini

tenho que levar para regularizar a escritura da
casa do meu avo localizada no jardim do trevo em

Outros

esp. santo do pinhal , porem o mesmo já faleceu,

informe o nome completo do proprietário, no. do
contrato e endereço completo.

13/06/2014

Obrigada Nidalva
A ordem de entrega dos condomínios ocorre na
medida em que os mesmos possuem as obras
concluídas, ou seja, não é conforme a
numeração/nomenclatura dos mesmos. Após a
montagem de pastas e análise das mesmas pela
Boa noite Gostaria de tirar uma duvida Pq os
condominios 6.7.8.9 foram liberados e os
12/06/2014

Anônimo

condominio 4 nao foi liberado??? Qual
procedimento passo a passo depois da

Caixa Econômica Federal, são realizadas as
Programa Minha
Casa Minha Vida

montagem de pasta? Aguardo Obrigada

seguintes atividades: visita a obra, sorteio dos
endereços das unidades, reuniões preparatórias,

16/06/2014

vistoria, assinatura do contrato, eleição do
síndico, vistoria das áreas externas e mudança.
Por último, aproveitamos para informar que o
condomínio 4 está incluído na próxima etapa de
entrega, cuja visita a obra está prevista para
ocorrer no final do mês de junho. Assim que a
data for definida entraremos em contato.

BOA NOITE. ESTA SENDO FEITO A REDES DE
ESGOTOS NO JARDIM ROSALINA, E ESTA
12/06/2014

Anônimo

FICANDO ALGUMAS RUAS SEM PASSAR A
REDE DE ESGOTO E, ESTÃO DIZENDO QUE
PODE SER PRAÇAS NO LOCAL E OS
MORADORES NAO SABEM DE NADA?

Tal solicitação deverá ser encaminhada à
Outros

SANASA, pois esta informação é de
responsabilidade dessa referida Empresa.

25/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

Boa tarde, gostaria de saber como eu faço pra me
13/06/2014

Anônimo

inscrevr. o programa de habitaçao para pessoas

Programa Minha

de baixa renda. Grata Priscilla

Casa Minha Vida

eduardo0machado@hotmail.com

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

16/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há término do cadastro, porém há momentos
em que é suspenso para organização do sorteio.
Em dias de jogos do Brasil o atendimento para
Cadastro será até as 11h30min. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Gostaria de saber até quando estará aberto as
Inscrições para o programa minha casa minha
13/06/2014

Marcela Sussolini

vida. Até que horas ficará aberto no dia 17/06 Jogo do Brasil E quais os documentos
necessários para a a inscrição. Att, Marcela

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Programa Minha
Casa Minha Vida

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

16/06/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

meu tio tem uma casa aqui no dic 1 e quer saber
se pra pegar a minuta ele pode ir sozinho ou tem
13/06/2014

rita maria juliao

que esta com os filhos ou pode levar somente os
xerox dos documentos ele esta na cidade de
jucelia

Minuta de Escritura

Por gentileza informar: Nome completo do
proprietário, no. do contrato e Endereço completo.

16/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
14/06/2014

Nayara Cristina De Oliveira
Araujo

Gostaria de saber se ainda esta sendo feita a
inscrição para casas e apartamentos na Cohab
em campinas? Obrigada Nayara Cristina

Programa Minha
Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

16/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para participar dos sorteios é necessário
cadastrar-se. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
15/06/2014

wéllinton melo pascoal

QUERO REALIZAR MEU SONHO DE TER

Programa Minha

MINHA CASA PRÓPRIA

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

16/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
15/06/2014

Joyce da Silva Oliveira

Gostaria de me cadastrar no Programa de

Programa Minha

Habitação

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

16/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Não há
término do cadastro, porém há momentos em que
é suspenso para organização do sorteio. Abaixo
segue orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
15/06/2014

Elaine de Souza Oliveira

Gostaria de saber quando tem inscrição para o

Programa Minha

programa minha casa.

Casa Minha Vida

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

16/06/2014

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

entre outras formas de comprovação. Documento
16/06/2014

Anônimo

quando que vai ter sorteio da minha casa minha

Programa Minha

vida?

Casa Minha Vida

Não temos previsão do próximo sorteio.

16/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Boa Trade! Gostária de saber quando começam
16/06/2014

Quitéria Rodrigues Silva

as inscrições para casas ou apartamentos em
campinas neste ano de 2014 obg

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

16/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

Boa Tarde! Gostaria de saber quais os
16/06/2014

Alexandre Alves Silva

documentos necessários para fazer a inscrição
na COHAB Campinas, pois eu entrei no sate de
voceis e não consegui visualizar esta informação.

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

16/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
16/06/2014

Hillari Ariele de Aguiar
Gonçalves

Boa Tarde!! Por gentileza poderia me informa
como funciona Minha casa e Minha Vida e como
posso me inscrever.

Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

16/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
16/06/2014

DÉBORA CAROLINA DOS
SANTOS

BOM DIA,

Outros

Qual é sua dúvida?

16/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Seu contrato de nº 1750200 já está liberado para
solicitar a minuta de escritura. Com essa minuta,
poderá solicitar no Cartório de Notas a lavratura
da Escritura de Venda e Compra de seu lote.
Referente ao cadastro junto a Prefeitura, este
empreendimento já esta pagando o IPTU, neste
caso deverá obter a informação na Prefeitura de
Campinas, no Porta Aberta ou através do 156. A
Cohab/Campinas comercializou um lote

16/06/2014

paulo henrique de lima

Oi boa tarde! estou querendo regularizar minha

habitacional, e o habite-se da construção é de

casa para isso quero começar fazendo a

responsabilidade do adquirente. Segue abaixo a

escritura, quero saber também se o terreno já

Minuta de Escritura

relação de documentos para solicitar a minuta na

possui cadastro junto a prefeitura, quero também

sede da Cohab/Campinas, no horário das 8:00 hs

retirar o habites

às 16:00 hs de 2ª à 6ª feira: CÓPIA dos seguintes

25/06/2014

documentos: • Contrato do Imóvel • Certidão de
Casamento ou Nascimento, se solteiro, e óbito do
cônjuge, se viúvo (ATUALIZADA) • Carteira de
Identidade do casal • CPF – Cadastro de pessoa
física do casal • Imposto ATUAL - xerox da folha
onde consta - nome, rua, número, quadra e lote •
Certidão Negativa de Débito do Imposto Predial
ORIGINAL(Solicitar na Prefeitura Municipal ou no

Site www.campinas.sp.gov.br) • Taxa de expedien
Importante: nao compre sem obter informacoes
16/06/2014

Anônimo

Posso comprar lote abandonado por antigos
compradores?

Outros

na Cohab na area comercial. Para melhor
informar leve o endereço e o contrato para
analise.

27/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para o cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os

Ola Bom Dia! Eu me chamo Milene e gostaria de

interessados deverão cumprir os critérios próprios

saber como posso estar fazendo para conseguir

do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

uma casinha da cohab, pois sou viuva, tenho

que deve ser de no máximo R$1.600,00.

cinco filhos e atualmente estou morando na casa

Atualização É necessária quando há alteração de

dos meus pais, pois o salario que recebo da
17/06/2014

milene silva mendes

pensao por morte do meu esposo e pouco e nao

Programa Minha

da para pagar um alugual e colocar comida na

Casa Minha Vida

mesa para eles. Ficaria muito grata se
conseguisse fazer o cadastro nas casinhas e
fosse sorteada tambem. Desde ja venho a
agradecer a atençao de todos que puderem me
auxiliar nesta luta

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

18/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE

DATA

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

Para saber se possui o cadastro de interesse em
moradia poderá consultar o site da COHAB
www.cohabcp.com.br - opção SERVIÇOS (no
canto direito da tela) e clicar na opção
CONSULTA INSCRIÇÃO NA COHAB). Caso
ainda não esteja cadastrada deverá comparecer
na COHAB/CP localizada à Avenida Prefeito
Faria Lima, 10 - Parque Itália com os seguintes
documentos originais: Pré-requisitos:
Comprovar pelo menos 2 anos de moradia ou

17/06/2014

Anônimo

Bom dia! Fiz a inscrição a uns 8 anos atrás, e até

trabalho em Campinas, que poderá ser através

agora não tive nenhum retorno. Gostaria de saber

de: declaração escolar, declaração do posto de

se ainda estou cadastrada no programa, pois
conheço muitas pessoas que conseguiram, o que
devo fazer?

Programa Minha
Casa Minha Vida

saúde ou carteira profissional com registro em
Campinas de no mínimo 2 anos;
necessários (originais):
(do casal);

01/07/2014

Documentos

CPF (do casal);

RG

RG ou cert. nasc. dos dependentes

habitacionais (aqueles que moram no imóvel);
Comprovante de endereço atualizado - com CEP
(luz ou telefone, etc.);
atualizada (do casal);

Carteira de Trabalho
Comprovante de renda

formal: três últimos holerites;
nascimento (se solteiro);
casamento (se casado);
viúvo);

Certidão de
Certidão de

Certidão de óbito (se

Certidão de casamento com averbação

da separação judicial ou divórcio (se separado ou

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Ola boa tarde Verifiquei que a venda terrenos no
17/06/2014

leandro vinicius ambrosim

bairro porto alegre, gostaria de saber valor,
metragem e como e forma de pagamento deles.

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Favor passar o endereço do terreno para verificar
Outros

Agredeço atenção Leandro

se e comercial a venda acontece atraves de edital
mas nos informe o endereço para lhe responder

04/07/2014

com a informaçao correta a disposiçao

Boa Tarde... Gostaria de saber quais são os
17/06/2014

Adrielle Stefany Silva

documentos necessários para estar participando

Programa Minha

do MINHA CASA MINHA VIDA, e preciso estar

Casa Minha Vida

com o nome limpo ou pode ser sujo mesmo ? att
PELO O AMOR DE DEUS QUANDO É QUE NOS
OS SORTEADOS DA ULTIMA ETAPA DO
RESCIDENCIAL SIRIUS IRAO EFETUAR AS
MUDANÇAS? EM AGOSTO FAZ UMM ANO
QUE A GENTE TA ESPERANDO UMA
18/06/2014

Anônimo

SOLUÇAO DE VCS, ENQUANTO ISSO OS QUE
FORAM SORTEADO EM NOVEMMBRO JA

Assinatura de contrato e vistoria terão inicio no
Programa Minha

dia 23/07/2014 começando pelos condominios A2

Casa Minha Vida

e B3, as mundaças estão prevista para agosto

30/06/2014

2014

ESTAO MUDANDO ( ABAETÉ) SINCERAMENTE
ISSO É MUITA HUMILHAÇAO PRA GENTE QUE
PRECISA DE UM LUGAR PORA MORAR...
GRATA ANDRESA
18/06/2014

Anônimo

Gostaria de saber qual site acesso para consultar
boletos pendentes do meu contrato.

Outros

Para os boletos atrasados é necessário
comparecer pessoalmente.

23/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Você pode fazer o cadastro, desde que traga
todos os documentos. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser
de no máximo R$1.600,00. Atualização É

Estava desemregada comecei a trabalhar essa
18/06/2014

Anônimo

semana, posso fazer minha inscricao na cohab,
ainda nao tenho os comporovantes de renda

Outros

necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A

23/06/2014

comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
18/06/2014

Anônimo

Boa tarde gostaria de saber se ja abriram

Programa Minha

inscriçoes para o minha casa minha vida

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

23/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,
através de Procuração específica para esse fim.
ola gostaria de saber quais os documentos
18/06/2014

michele da cruz ramos

necessarios para pedir a minuta pois sou a
terceira propretaria do imovel.e gostaria de estar

Assim, por tratar-se de informação financeira,
Minuta de Escritura

regularizando a toda a documentaçao do imovel.

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através

02/07/2014

da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9590 /
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Dayane,
Felipe e Wladimir. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.
Quando a Cohab retoma um imovel é feita a

gostaria de saberuma coisa ,me passaram

avaliacao, e a diretoria passa para a area

umainformaçao q a cohabquando em um muuario
18/06/2014 sergio luiz andrade almeida inadmplente ela passao imovelpara outra pessoa
continuar pagsando,gostaria de saber o tem de
verdade nisso

Outros

comercial a condiçõess de venda. Por isso deve
procurar a Cohab e ver se tem algum disponivel.
Tambem informo que a Cohab volta a construir
casas e sobrados..

27/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.

Boa noite. Por gentileza, meu primo fez inscrição

Atualização É necessária quando há alteração de

como vocês e conseguiu comprar um
18/06/2014

camila porto

apartamento, gostaria de saber o que é
necessário para efetuar o cadastro, aonde faço, e
que preciso fazer. Desde já agradeço. Att.:
Camila Porto

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

23/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

bom dia ,gosaria de saber mais como posso me
19/06/2014 sergio luiz andrade almeida

inscrever,para obter um imovel,q teve
reinegraçao de posse,gosaria de saber todos os

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

23/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas

detalhes sobre como conseguir se ha fila etc..

formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
19/06/2014

Anônimo

boa tarde por favor poderia me informar o dia do
sorteio da minha casa minha vida e o local!!!

Outros

Ainda não temos a data do próximo sorteio.

23/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Quando a Cohab retoma um imovel é feita a

19/06/2014

Anônimo

Boa tarde, eu gostaria de saber se existe um

avaliacao, e a diretoria passa para a area

cadastro ou algo do tipo, para adquirir um imóvel

comercial a condiçõess de venda. Por isso deve

que ouve desistência por quaisquer motivos por
parte do proprietário?

Outros

procurar a Cohab e ver se tem algum disponivel.
Tambem informo que a Cohab volta a construir
casas e sobrados..

04/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
19/06/2014

Ana Priscilla Araujo Leite
dos Santos

Olá!! Gostaria de saber como me inscrevo na lista
de espera dos apartamentos/casas da Cohab.
Agradeço a atenção. Att Ana Priscilla

endereço, telefone, número de dependentes e
Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

23/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa noite, possuo um contrato com a associação
de moradores do residencial Flávia, porém ainda
não foram entregues os lote para construir, e
20/06/2014

Anônimo

fiquei sabendo que houve uma invasão na área

O Residencial Flávia é um empreendimento
Outros

cujo seria destinado ao loteamento, como posso

particular. Nesse sentido é necessário procurar a

23/06/2014

Associação de Bairros.

prosseguir para ter meu lote, e como a Cohab
esta tratando este fato?
Estou indignada, até o momento não foi feito nada
referente a invação da Rua Caminho da Divisa,
no nucleo residencial vila palmares...proximo a
escola hercy moraes no campos eliseos, os
moradores foram retirados para o Jd Bassoli e
todos voutaram estão demarcados todos
terrenos, ja tem maderites e teias no local para

Estamos encaminhando novamente a denúncia à

ergue barracos. Estao TODOS terrenos ja
20/06/2014

Anônimo

cercados. todos ja tem donos. Vcs precisam fazer
algo. Tem duas casas que não foram totalmente
destruidas e ja tem gente morando dentro
denovo. A responsavel pela invação é REGINA
ela esta atém vendendo lotes para quem não
conseguiu um lote. Ontem foi o dia inteiro é de
madrugada o pessoal trabalhando la e cercando
erguendo barracos. Isso é injusto vou entrar em
contato com a EPTV e o BALANÇO GERAL para
ver se tomam providenciais.

Secretaria de Habitação - SEHAB, para as
Outros

devidas providências. Caso queira mais
informações, entre em contato no telefone: 3119 9613

26/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom dia, gostaria de saber se posso fazer
ANITA APARECIDA

renda acima de 4 salários minimos e minha

Programa Minha

BORGES

esposa ganha 1 salario minimo e meio. em qual

Casa Minha Vida

programa conseguimos nos cadastrar ? que

20/06/2014

LION DE LIMA

27/06/2014

projetos para vocês. Importante o financiamento e

É necessário informar os dados: Nome completo

Cohab e ela está querendo regularizar os
documentos da mesma. Gostaria de saber quais

func. Guilherme, Cesar ou Sebastiao pois a
Cohab esta construindo novamente e tem bons
pela CEF.

documentos preciso levar ? Obrigada
Bom dia, Minha sogra possui uma casa com a
CASSIA DANIELLE DE

DATA
RESPOSTA

Sim voce pode fazer o cadastro e procurar pelos

inscrição para compra de uma casa, tenho uma
20/06/2014

RESPOSTA

Outros

do proprietário, Endereço completo, no. do

23/06/2014

contrato.

procedimentos que devo tomar. Fico no aguardo.
Obrigada

20/06/2014

Anônimo

Quando sera entregue os apartamentos do

Programa Minha

residencial takanos

Casa Minha Vida

As atividades do empreendimento Takanos estão
previstas para ter inicio a partir do dia 16 de
agosto de 2014.

30/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Conforme determinação da Diretoria desta
Companhia e de acordo com a Lei de Acesso a
Informação nº 12527/2011, as informações
financeiras decorrentes de contratações somente
podem ser fornecidas ao adquirente da unidade
habitacional e/ou a seu representante legal,

Boa tarde, Estou comprando uma casa em Monte

através de Procuração específica para esse fim.

Aprazível e a mesma está sem a escritura, quero

Assim, por tratar-se de informação financeira,

saber como proceder para emitir esse
20/06/2014 MARCEL DE PAULA SABIO

documento. A casa faz parte do conjunto
habitacional da cohab, e está localizada no
endereço: Rua Paraná, 53 - Jardim Glória - Monte
aprazível Obrigado.

Minuta de Escritura

solicitamos o seu comparecimento nesta
Cohab/CP, no Departamento Financeiro, através
da Coordenadoria de Liquidações e Fundos, que
prestará os devidos esclarecimentos a respeito
da contratação. Em caso de dúvidas estaremos à
disposição através dos telefones: 19 3119-9590,
3119-9591 ou 3119-9592, falar com Dayane,
Felipe ou Wladimir. Endereço da Cohab/CP Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 - Parque Itália Campinas / SP.

11/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

É necessário inscrever-se. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

BOA TARDE, GOSTARIA DE SABER COMO

de no máximo R$1.600,00. Atualização É

FUNCIONA, A COHAB? SOU CASADA FAZ
20/06/2014

LILIANE DOS SANTOS

POUCO TEMPO E MORO DE ALUGUEL, MEU

Programa Minha

CRUZ

SALARIO É DE 1200.00. CONSIGO

Casa Minha Vida

CONTRATAR ESSE PLANO? COMO FAZER?
FICO NO AGUARDO, OBRIGADA

necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A

23/06/2014

comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as inscrições: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
20/06/2014 heloanderson andrade silva

Queria poder estar nas inscrição do minha casa

Programa Minha

minha vida

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

23/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
rua maria zalina rolin n 201 pq campinas porto
20/06/2014

Anônimo

seguro terminal vida nova, gostaria de saber se
este endereço existe?

Outros

Não compreendemos sua dúvida. Favor, informar
melhor seu questionamento.

23/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

PARA NAO LHE INFORMAR ERRADO VOCE
DEVE VIR NA COHAB COM MAIS

Boa Tarde Gostaria de saber se tem como eu
20/06/2014

Thiago Araujo Borghette

assumir a divida de alguma casa que esta em
débito com a Cohab. Pagando o que ela deixou

INFORMAÇOES. SE POSSIVEL COM O
Outros

CONTRATO E SERA VERIFICADO SE O
IMOVEL JA ESTA EM FASE DE

de pagar e assumir o resto das parcelas?

REINTEGRAÇAO E SE VOCE COMPRAR PODE
ATE PERDER.

Porque quem fez o cadastro na cohab em
Fev/2013 ainda não recebeu a sua casa e quem
21/06/2014

Anônimo

esta entrando agora esta recebendo. Agilize logo,

Programa Minha

todos querem receber as suas casas porque

Casa Minha Vida

precisa e não porque quer fazer charme. Agilize
para entregar as casas logo!!!

11/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

SENHORES BOM DIA! PRECISO DE UMA
AJUDA, TEMOS ESTE IMÓVEL ACIMA
MENCIONADO,ONDE MORAMOS
ATUALMENTE, GOSTARIA DE SABER COMO
FAÇO PARA ADQUIRIR UMA COPIA DO
CONTRATO DE COMPRA AFIRMADO COM
VOCÊS, PORQUE NOSSA CÓPIA FOI
22/06/2014

EDNA NICODEMOS
RODRIGUES

A 2a via de contrato tem o custo de R$ 58,00.

EXTRAVIADA, E QUANTO TEREMOS QUE
PAGAR POR ESTE DOCUMENTO? 2° PASSO:

Caso queira pedir, é necessário informar-nos
Cópia de contrato

para o pedido da pasta no arquivo. As demais

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

informações é necessário contactar a Associação

PARA FAZER ESCRITURA EM NOSSO NOME?

de Bairros.

IMÓVEL: RUA GUINE BISSAU, 128 - VILA
VITORIA, ( LOTE 20 - QUADRA S), CEP: 1305 6776 - CAMPINAS/SP QUALQUER DUVIDA
ESTOU A DISPOSIÇÃO. DESDE JÁ
AGRADEÇO A ATENÇÃO. EDNA ( SOU IRMÃ
DA MARIA APARECIDA)

24/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
22/06/2014

mara dalila barbosa raos

gostaria de saber como faço pra participar do

Programa Minha

oliveira

projeto minha casa minha vida

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

24/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações para cadastro:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Gostaria de saber como participar do
22/06/2014

Tatiana Fernanda de
Andrade

programa.Por falta de moradia e condições moro
de favor com meus filhos na casa da minha mãe
e meu marido mora de favor na casa de um
amigo. Preciso muito de uma ajuda.

Atualização É necessária quando há alteração de
Programa Minha
Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

24/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

bom dia eu fiz a inscrição de um apartamento
22/06/2014

magali pereira joao

minha casa minha vida + ou - 30 dias e a moça

Programa Minha

Não há comprovante. Caso queira consultar o

que me atendeu não me deu nenhum papel da

Casa Minha Vida

cadastro é necessário apenas o CPF.

24/06/2014

inscrição, isso é normal? grata Magali
Bom dia. Minha Cliente possui somente
declaração de moradia onde consta que a mesma
23/06/2014

Anônimo

e o marido são titulares do cadastro social

Outros

realizado em 24.08.2008. Qual o procedimento
para se regularizar a escritura do imóvel ?
bom dia gostaria de saber por qual motivo nunca
fui chamada em nenhuma lista de sorteio, e nem
de desistência, Olha sou mãe solteira, tenho 02
filhas e vejo tanta gente que num precisa sendo
contemplada e eu tenho cadastro ai desde que o
23/06/2014

marina de lourdes lopes

escritório de vocês era na antiga coca cola, lá
próximo da av: brasil, lá em cima, e desde então,

Outros

já vi muitas pessoas sendo beneficiadas e eu
nada, Sera que alguém poderia me dar um
pareçer, Só estou questionando pq meu cadastro
tem mais de 05 anos e nunca fui chamada.
Aguardo um retorno Att, Marina Lopes
23/06/2014

Anônimo

residencial takanos vai ser liberado quando

Programa Minha
Casa Minha Vida

É necessário informar Nome completo do
proprietário. Endereço completo no. do Contrato.

24/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Gostaria de Saber como fazer a inscrição da
23/06/2014

Anônimo

Cohab via internet, e como funciona desse
programa.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

23/06/2014

Gisele Aparecida Ramos

Queria saber quando que vai ser entregue os

Programa Minha

Souto

apartamentos do Residencial Sirus que faltam.

Casa Minha Vida

Olá, Quero fazer a inscrição na COHAB, porém
antes de comparecer para fazer inscrição,
gostaria que me tirasse uma duvida... Conforme
vi nas listas de documentos que são necessários
23/06/2014

Raphaela Stephanie Gama

para efetuar a inscrição, precisa dos 3 últimos

Programa Minha

Dos Santos

holerites, e eu não tenho mais... pois estou

Casa Minha Vida

desempregada a quase 2 anos... e não tenho os
3 últimos da empresa onde trabalhei... gostaria de
saber como faz no meu caso... Obrigada desde
já.. Raphaela.

07/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Os dois principais requisitos para se inscrever no
Programa Minha Casa Minha Vida, são: 1 - residir
e trabalhar em Campinas há mais de dois anos; 2
- ter renda de até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum
mil e seiscentos reais). Compareça na Cohab
24/06/2014

Ana Cláudia de Oliveira Silva

Olá bom dia. Como faço para fazer minha

Moura

atualização cadastral?

Outros

Campinas, de segunda a sexta-feira, entre 8:00 e
15:00 horas para fazer ou atualizar seu cadastro.
A lista de documentos está no site:
www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Luzia dos Santos Serviço de Informação ao
Cidadão Cohab Campinas

10/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Atendendo o solicitado, informamos que a
depuração documental e financeira do seu
contrato foi concluída. Tendo em vista que o
Instrumento Particular de Cessão de Direitos de
Compromisso de Compra e Venda firmado pelo
Senhor em 27/01/1987 contém a participação do
FCVS para o saldo devedor residual apurado no

SOLICITO O TERMO DE QUITAÇÃO DO
24/06/2014

CLAUDIO ROBERTO
GANEO

término da vigência do contrato, e, considerando-

IMÓVEL CITADO NO ENDEREÇO ACIMA PARA
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.AGUARDO
RETORNO O MAIS BREVE POSSÍVEL.
OBRIGADO.

Termo de Quitação

se que até a presente data não houve o
pagamento, pelo FCVS, referente a esse saldo,
pleiteado ao Fundo-FCVS em seu nome,
informamos que o Termo de Quitação somente
poderá ser autorizado por essa Companhia após
o devido pagamento pelo FCVS. Em caso de
dúvidas, por gentileza, entrar em contato através
dos telefones: (19) 3119-9590, 3119-9591 ou
3119-9592, falar com Dayane, Felipe ou Wladimir Coordenadoria de Liquidações e Fundos-CLFU.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
24/06/2014

luciana matias

gostaria de saber se esta fazendo cadastro para

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

moradia

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa Tarde tenho inscrição desde 2007,gostaria
de saber se tenho alguma possibilidade de
conseguir uma moradia,tenho duas filhas menor
24/06/2014

Ana Maria de Lemos

de idade e moro de favor na casa de uma irmã
mas as coisas não estão muito legais por lá

Programa Minha
Casa Minha Vida

preciso com urgência de um lugar para morar se
puderem me ajudar agradeço.Que Deus abençoe.
24/06/2014

Anônimo

24/06/2014

sueli alves de macedo

24/06/2014

daniele de oliveira gomes

Boa Tarde como faço para passar um terreno de
pessoa fisica para juridica

Outros

como faço para conseguir um terreno pela cohab

Programa Minha

?

Casa Minha Vida

na onde agente acompanha o sorteio dos
apartamento da cohab depois q faz a inscrição?

Programa Minha
Casa Minha Vida

O companhamento pode ser feito pela internet,
telefone ou pessoalmente. Ainda não há previsão
do próximo sorteio.

26/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
24/06/2014

Caroline Adriely da Silva
Martins

endereço, telefone, número de dependentes e
como fazer inscrição na cohab?

Outros

renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Não há previsão do próximo sorteio. Caso tivera
mudança de endereço, telefone, emprego, renda
ou da composição familiar, deve-se atualizar o
cadastro trazendo todos os documentos
novamente. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
Boa Tarde, gostaria de saber qual a data do
24/06/2014

Anônimo

proximo sorteio? Seria possivel me informar ou
tenho que ir pessoalmente. Grata

Programa Minha
Casa Minha Vida

interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

26/06/2014

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou da composição familiar, devese atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
bom dia, gostaria de solicitar informações
25/06/2014

Jefferson Rafael Ferreira da
Silva

referente ao meu cadastro no programa, a data
do cadastramento e se sou elegível ao sorteio de
2013, no aguardo de seus préstimo, agradeço
desde já, atenciosamente,

Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
Programa Minha
Casa Minha Vida

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

26/06/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

AONDE FICA OS NOMES QUE JA FORAN
25/06/2014

Anônimo

Ana Lucia Aureliano

Programa Minha

sorteios realizados pela COHAB/CP encontra-se

RECEBI UMA CARTA MAIS NAO FUI

Casa Minha Vida

no site www.cohabcp.com.br na opção Minha

sorteios e lista de espera, pois fiz o cadastro em
2009 e nao tive nenhum retorno.

Elienae da Silva Gomes

minha casa já é quitada. Quero fazer a
documentação. Aguardo retorno. Grata Elienae

01/07/2014

Casa Minha Vida.
Programa Minha
Casa Minha Vida
O valor da taxa de minuta de escritura é de R$

Peço por gentileza informar o valor da minuta ,
25/06/2014

DATA
RESPOSTA

A lista geral das famílias sorteadas nos dois

SORTEADOS. MEU NOME SAIU NO JORNAL E
IRFORMADO DE MAIS NADA ..
Boa Tarde, gostaria de informacoes sobre os

25/06/2014

RESPOSTA

Minuta de Escritura

120,00 (sujeito a alteração). Este valor deverá ser
pago no ato da entrega da documentação
solicitada e atualizada.

27/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as informações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de
25/06/2014

Antonia Marciana

gostaria de saber como me inscrever no

Programa Minha

programa minha casa minha vida?

Casa Minha Vida

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Abaixo segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Atualização É necessária quando há alteração de

Boa Tarde! Quero me inscrever no programa
25/06/2014

Wellington Luis Benevides

Minha Casa Minha vida, ou qualquer outro, onde

Programa Minha

eu possa conseguir minha casa própria. Como

Casa Minha Vida

devo fazer??? o que devo fazer???

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas

26/06/2014

de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do
casal); • RG (do casal); • Comprovante de

endereço atualizado - com CEP (água, luz ou tele
25/06/2014

Anônimo

Boa noite!

Outros

Solicitação não compreendida / incompleta.

26/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O cadastramento é apenas pessoalmente. Abaixo
segue as orientações: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
25/06/2014

Anônimo

A inscrição na Cohab pode ser realizada pela

Programa Minha

internet?

Casa Minha Vida

Atualização É necessária quando há alteração de
endereço, telefone, número de dependentes e

26/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

GOSTARIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A
TOTAL DEMORA PARA A ENTREGA DO
RESIDENCIAL SIRIUS. CONFORME
DIVULGADO NA IMPRENSA NO FINAL DO MÊS
DE MAIO, NO JORNAL DA EPTV, A CAIXA E A
PREFEITURA HAVIAM DADO UM NOVO
PRAZO PARA AS ASSINATURA DE
CONTRATO. PRAZO ESTE QUE SERIA NA
PRIMEIRA SEMANA DE JULHO, OU SEJA, NA
SEMANA QUE VEM. PORÉM JA ESTAMOS NA
QUINTA FEIRA, E ATÉ AGORA A COHAB NÃO
LIGOU DANDO UM PARECER, E QUANDO
LIGAMOS APENAS SABEM INFORMAR QUE
25/06/2014

Anônimo

NÃO TEM DATA, PREVISÃO, APENAS QUE
VÃO RETORNAR EM JULHO. PORÉM O
PRAZO SERIA A ASSINATURA NA """PRIMEIRA
SEMANA DE JULHO""", OU SEJA, SEMANA
QUE VEM AS 700 FAMÍLIAS DEVERIAM ESTAR
ASSINANDO SEUS CONTRATOS. MAIS UMA
VEZ, ESTE PRAZO NÃO SERA CUMPRIDO???
POR QUAL MOTIVO??? EM NOME DAS 700
FAMÍLIAS QUE AGUARDAM TAL DEMORA
PARA A ASSINATURA, VISTORIAS E ENFIM AS
OCUPAÇÕES DE SEUS APTOS,
AGUARDAMOS UMA RESPOSTAA. AGUARDO
TAMBÉM A RESPOSTA DESTE
ATENDIMENTO. ATENCIOSAMENTE. F.G.

Assinatua de contrato e vistoria terao inicio no dia
Programa Minha

23/07/2014, começando pelos condominios a2 e

Casa Minha Vida

b3, as mudanças estao prevista para agosto de
2014

30/06/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA
25/06/2014

NOME
Rityele Etelvina Nascimento
Izidio

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber quando come

TIPO DE
SOLICITAÇÃO
Outros

RESPOSTA
Solicitação não compreendida / incompleta.

DATA
RESPOSTA
26/06/2014

Caso tivera mudança de endereço, telefone,
emprego, renda ou da composição familiar, devese atualizar o cadastro trazendo todos os
documentos novamente. Abaixo segue as
orientações: REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO Podem realizar cadastro todos os
interessados maiores de 18 anos que preencham
as condições abaixo descritas,
independentemente da renda apresentada.
Lembramos que para participar do Programa
Minha Casa Minha Vida, os interessados deverão
25/06/2014

aline cristiane correia
formagio

fiz o cadastro da cohab em 2009 gostaria de
saber se pra participar dos sorteios tenho que ta
renovando todos os anos

Programa Minha
Casa Minha Vida

cumprir os critérios próprios do programa,
inclusive o relativo à renda familiar, que deve ser

26/06/2014

de no máximo R$1.600,00. Atualização É
necessária quando há alteração de endereço,
telefone, número de dependentes e renda. A
comprovação do vínculo com Campinas de no
mínimo dois anos pode se dar de duas formas:
TRABALHO - comprovação através da carteira
profissional, sem necessidade de ter permanecido
dois anos seguidos no mesmo emprego ou
MORADIA - Deverá ser apresentada declaração
do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Para o cadastro é necessário comparecer à
Cohab. Abaixo segue as orientações:
REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
Podem realizar cadastro todos os interessados
maiores de 18 anos que preencham as condições
abaixo descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,
que deve ser de no máximo R$1.600,00.
eu quero saber se existe alguma forma de eu
26/06/2014

wagner luiz

fazer a inscrição nos sorteios ou projeto da coahb
on-line?

Atualização É necessária quando há alteração de
Outros

endereço, telefone, número de dependentes e

26/06/2014

renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.
Documentos necessários (originais): • CPF (do

casal); • RG (do casal); • Comprovante de endere

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Peço uma explicação e posicionamento em
relação a demora em entregar os apartamentos
que ainda faltam no residencial Sírius. Por que as
famílias já estão aguardando a quase 1 ano (700
famílias) para a mudança e não tem uma posição
26/06/2014

Anônimo

Assinatura de contrato e vistoria terão inicio no

certa, nem do dia em que será a vistoria e

Programa Minha

dia 23/07/2014, começando pelos condominios a2

assinatura de contrato, e nem de prazo para

Casa Minha Vida

e b3, as mudanças estão prevista para agosto de

mudar? Enquanto que famílias que foram

30/06/2014

2014

sorteadas em novembro passado já estão
ocupando seus apartamentos (Abaeté). Peço
encarecidamente que nos dê uma definição de
datas. Muito obrigada pela atenção dispensada.
Bom dia! Não consigo entrar no projeto da minha
casa minha vida devido ao salário que ganho,
qual a possibilidade de financiar uma casa junto a
26/06/2014

SAMUEL BARBOSA

Cohab, sendo que a minha renda pra minha casa
minha vida é alta e pro financiamento normal é
baixa, então fica minha pergunta, como consigo
financiar uma casa com a cohab?

Favor procurar a Cohab pois estamos voltando a
Programa Minha

construir e comercializando direto com os

Casa Minha Vida

interessados. Procure a Cohab no setor comercial
e lhe mostraremos.

04/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Estamos cadastrando os interessados, porém
não há previsão do próximo sorteio. Abaixo segue
as orientações para cadastro: REALIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO Podem realizar
cadastro todos os interessados maiores de 18
anos que preencham as condições abaixo
descritas, independentemente da renda
apresentada. Lembramos que para participar do
Programa Minha Casa Minha Vida, os
interessados deverão cumprir os critérios próprios
do programa, inclusive o relativo à renda familiar,

Boa tarde! Ouvi dizer que terá inscrição para
26/06/2014

Adriana Pires de Oliveira

novas moradias neste domingo, 29/06/2014.
Gostaria de uma confirmação e qual a
documentação necessária. Att. Adriana

que deve ser de no máximo R$1.600,00.
Outros

Atualização É necessária quando há alteração de

26/06/2014

endereço, telefone, número de dependentes e
renda. A comprovação do vínculo com Campinas
de no mínimo dois anos pode se dar de duas
formas: TRABALHO - comprovação através da
carteira profissional, sem necessidade de ter
permanecido dois anos seguidos no mesmo
emprego ou MORADIA - Deverá ser apresentada
declaração do posto de saúde onde a família faz
acompanhamento médico, ou, ainda, declaração
da escola onde estuda algum membro da família,
entre outras formas de comprovação.

Documentos necessários (originais): • CPF (do ca

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

26/06/2014

NOME

Nathalia Helena Oliveira
Botelho

SOLICITAÇÃO
Olá por gentileza preciso de uma moradia quero
saber o que eu preciso fazer para conseguir. já fiz
o cadastro em 2012 e até agora não consegui .

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

boa tarde , eu tenho um terreno ali no bairro vila
vitoria onde ja esta quitado , e eu gostaria de
saber como faço para retirar o nome a minha ex:
companheira que esta como beneficiaria no
contrato deste terreno onde eu adquiri mais ou
26/06/2014

marcelo aparecido pinto de

menos no ano de 2004 , nois no separamos ja

gois

alguns ano e tenho esse interrese de reetirar o

Favor comparecer a Cohab com a copia do
Outros

contrato e iremos solicitar orientaçao do juridico

02/07/2014

para melhor orienta-lo.

nome dela do contrato. A minha advogada me
disse que é possivel assim que nao fui casado
com ela no modo legal . Aguardo o retorno desta
e desde ja agradeço pela a futura atençao
recebida. MARCELO APARECIDO P. DE GOIS

Boa tarde, Gostaria de saber onde posso verificar
26/06/2014

Anônimo

terrenos ou casas a disposicao para compra e
financiamento. Att, ALEX
Boa tarde, Gostaria de saber se tem previsao

26/06/2014

Anônimo

para o proximo sorteio para cadastrados ??
Obrigado.
Boa tarde, Gostaria de saber se ha previsao para

26/06/2014

Anônimo

o proximo sorteio,ja t6enho cadastro ha algum
tempo?? Obrigado.

SIM , QUALQUER PESSOA PODE SOLICITAR
Programa Minha

INFORMAÇOES NA COHAB. SOBRE

Casa Minha Vida

CASA,TERRENOS OU APARTAMENTO QUE

01/07/2014

ESTAO EM DISPONIBILIDADE DE VENDA.
Programa Minha
Casa Minha Vida

Ainda não temos previsão de data para sorteio.

Programa Minha

Ainda não temos previsão de data para novo

Casa Minha Vida

sorteio.

16/07/2014

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

27/06/2014

NOME

Jéssica pereira evaristo
jeffrey

SOLICITAÇÃO
Bom dia! Me informaram que saiu uma listagem
de sorteados. Mas no site só aparece,do ano de
2013. Essa informação é correta? No aguardo.

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Programa Minha
Casa Minha Vida

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
27/06/2014

Anônimo

o que tenho que fazer para me cadastra?

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Boa Tarde Por favor, tenho uma casa em
Araraquara referente ao Lote de n.13 da quadra
27/06/2014

GISELE BIFURCO

29 no Loteamento Jardim Roberto Selmi-Dey que
ainda não está em meu nome. Como faço para
regularizar isso?

Outros

A COHAB CAMPINAS não administra imóveis em
Araraquara.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

FAÇO PARA ATUALIZAR O MEU CADASTRO

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

NA COHAB POIS FIZ MINHA INSCRIÇÃO EM
27/06/2014

Silva

requisitos para se inscrever no Programa Minha

2010 E ATE HOJE NÃO FUI CHAMADO AINDA.
QUAL O LOCAL E O HORÁRIO QUE POSSO

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

BOA TARDE! GOSTARIA DE SABER COMO

Cleber Jonathan Felix da

RESPOSTA

Outros

ESTAR INDO REALIZAR A ATUALIZAÇÃO?

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

POSSO ENCAMINHAR OS DADOS POR EMAIL

seiscentos reais). A lista de documentos está no

PARA ATUALIZAÇÃO? ATT CLEBER

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

JONATHAN FELIX DA SILVA

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

Solicito por gentileza informações de como faço
27/06/2014 Priscila Soares da Fonseca

para me inscrever no programa habitacional de
vcs e adquirir minha casa . Como faço?

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

conversei com corretora imobiliaria vitoria no novo
campos eliseos tem imovel sem escritura mas
27/06/2014

Anônimo

regularizado na cohab, que é invasão queria
saber se é seguro comprar este imóvel, fica perto
da amoreiras não passou endereço

Outros

Informações sobre imóvel só pode ser fornecida
para o dono e pessoalmente.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
27/06/2014

Anônimo

como eu faço para conseguir um apartamento

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

nesse programa ?

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

Boa Tarde! Gostaria de saber de minha situação
junto a Cohab de Campinas referente ao sorteio
27/06/2014

Valdenéia Pereira de Souza
de Jesus

de 2013,onde meu nome apareceu junto aos dos
contemplados. Hoje não mais encontro meu
nome em nenhuma das listas de vocês,portanto
preciso saber se terei de aguardar mais quanto
tempo para uma resposta,agradecida desde ja

Outros

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
27/06/2014 severino roque da silva filho

gostaria de saber se no momento tem inscrição
abertas?

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha

posso fazer a inscrição para casas ou
27/06/2014

Kelly estacio de almeida

apartamentos em qualquer dia e quais
documentos preciso levar ?

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda
a sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

28/06/2014

waleria cristina de jesus
martins

requisitos para se inscrever no Programa Minha

Quero fazer inscrição da cohab, de casa Pois
pago aluguel, tenho 2 filhos, e sou faxineira. Não

Outros

tenho serviço fixo. Att Waléria

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

28/06/2014

Talita Cristina Martins

Olá, gostaria de fazer a inscrição, pois moro de

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

aluguel,minha renda é 1.400r$ reais,sendo que

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

pago 700 reais de aluguel, tenho uma filha de 3

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

anos e meio. Sou amaziada, meu esposo no

requisitos para se inscrever no Programa Minha

momento está desempregado,faz alguns bicos! e
na minha casa só temos a minha renda, que

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

sustenta a casa, com aluguel,comida entre outros

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e

gastos com a minha filha. Atenciosamente Talita.

seiscentos reais). A lista de documentos está no

Aguardo o retorno de vossa parte. Outros

site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,

telefones para contato (19)99359-9295 Talita

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Eu moro em um apartamento da cohab adona
alugou pra min ela ja tem 2 casas no satelite e
29/06/2014

flavio da silva

mesmo assim foi sorteada ,e alugou pra min eu

Programa Minha

estou na lista de sorteio á quase 3 anos e moro

Casa Minha Vida

de aluguel. ela pode fasser isto.eu já estou aqui
no apartamento dela ate eu for sorteado?
Bom dia Meu nome e Simone Paulo, moro na
cidade de Leme SP, gostaria de obter
informações sobre as casas próprias( CDHU da
29/06/2014

Simone Paulo

cidade de Leme SP que vão para Leilão gostaria
de obter estas informações quando que sera o

A COHAB CAMPINAS NÃO ADMINISTRA
Outros

IMÓVEIS NA CIDADE DE LEME. CDHU É

16/07/2014

OUTRA EMPRESA.

leilão? Desde já muito obrigada . Att Simone M.
Bento Paulo (019) 99791-0930E-mail:
simone_bentopaulo@hotmail.com

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Bom dia, gostaria de saber como faço para me
29/06/2014

Mariana Helena Pereira

cadastrar no programa minha casa minha vida.
Obrigada, Mariana

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

O seu cadastro está ativo porém ainda não foi
sorteado. As informações sobre sorteios estão no
site www.cohabcp.com.br. Se mudou algum dado
pessoal deve ser renovado o cadastro.
GOSTARIA DE TER NOTICIAS SOBRE MEU

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a

CADASTRO FEITO EM 2009,GOSTARIA DE
29/06/2014

Tereza Cristina da Silva

sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer

SABER SE TENHO QUE ESTAR RENOVANDO?

Programa Minha

ou atualizar seu cadastro. Os dois principais

E COMO FAÇO PRA VER A LISTA DOS NOMES

Casa Minha Vida

requisitos para se inscrever no Programa Minha

SORTEADOS, SE POSSÍVEL ENCAMINHA O

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

LINK. OBRIGADA NO AGUARDO.

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
gostaria de saber se estao fazendo iscriçoes para
30/06/2014

wanderlei barbosa

moradia ai na cohab,e quais os dias e horario,e
qual documentaçao devo levar,porque sou
divorciado,etenho tres filhos que moram comigo.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber como funciona o financiamento
30/06/2014 Renata Fernandes da Silva de imovel pela caixa aqui no jd rosalina aonde os

Outros

documentos da casa ainda não estão completos.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Boa Tarde!! Eu gostaria de saber como posso
30/06/2014 Brenda Elisa Pinhelli Gomes

fazer minha inscrição para o programa minha
casa minha vida??

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

Bom tenho 20 anos ,fui morar com uma pessoa
mas não deu certo ,e neste relacionamento tive
um filho ,ele hoje já tem 4 anos e moramos junto
com minha mãe ,mas como todo mundo quer um
canto para morar estou fazendo esta rescrição
30/06/2014

Caroline moraes Breves

para que Deus me abençoe e me ajude a

Programa Minha

conseguir um canto pra mim e meu filho ,Pois não

Casa Minha Vida

tenho como pagar aluguel ,estou precisando
muito de um lar ,tanto faz ser uma casa ou
apartamento,bom é tudo que eu quero , DEUS É
FIEL E NUNCA ABANDONA SEU FILHO E EU
TENHO MUITA FÉ QUE VOU CONSEGUIR....

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Gostaria de saber quando começam os cadastros
para aquisição de casa popular aqui em
Campinas. Pago aluguel em uma casa que está
alugada em nome de meu filho, por causa da
renda nossa pouca ( minha e de meu marido )
que é baixa! Tenho meu marido que teve mútiplos
AVCS ,ele usa cadeira de banho pois está em
cama tipó hospitalar; ou seja acamado de vez!
Precisamos muito de parar de pagar
aluguel,ainda mais comigo sem poder trabalhar
para cuidar direto dele e com tudo que a doença
30/06/2014

Iara Rocha

exige! Ter uma casa para mim e ele seria uma
benção! Como disse pagamos aluguel e como já

Termo de Quitação

é bastante difícil tendo doente e as necessidades
que exige a doença: medicação
específica,alimentação adequada,fraldas, medir
pressão diabets etc... etc... Então gostaria de
saber como posso fazer, já que pouco posso sair
de casa em virtude do que expus aqui; além de
ter tentado ligar sem obter atendimento... Existe
alguma casa em construção, bairros, increvo-me
em algum projeto; enfim...o que posso fazer e
como.O salário é apenas 1500,oo líquido a

receber, que é o dele eu ainda aguardo idade para me aposentar em breve, já que tenho 57 anos e meio! Agradeço alguma

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179

DATA

NOME

SOLICITAÇÃO

TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Boa tarde,gostaria de saber como é feita a
inscrição do programa.Meu marido e eu somos
autonomos,portanto nao trabalhamos
30/06/2014

Ana Carolina

registrados,e queria saber se isso impede alguma
coisa.Temos 1 filho pequeno e gostariamos de

Programa Minha
Casa Minha Vida

saber se tem um prazo medio para sair as
moradias. Obrigada.
Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
requisitos para se inscrever no Programa Minha
30/06/2014

Anônimo

Boa tarde! gostaria de saber se as inscrições
para a cohab estão abertas ?

Outros

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em
Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

16/07/2014

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.
Foi realizado hoje (16/07/2014) um sorteio de 40

por favor gostaria de saber se ouve algum sorteio
30/06/2014

Anônimo

de casa esse ano em 2014, que ouvo um boato

Outros

que foram sorteadas outras moradias

moradias remanescentes do Conjunto
Residencial Takanos. A lista de compemplados

16/07/2014

esé disponível no site da COHAB.
Foi realizado hoje (16/07/2014) um sorteio de 40

30/06/2014

Anônimo

gostaria de saber se teve mais sorteios esse ano
de moradias

Outros

moradias remanescentes do Conjunto
Residencial Takanos. A lista de compemplados
esé disponível no site da COHAB.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179
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Boa tarde, Fiz estágio na Cohab, estou
necessitando de uma declaração que comprove o
estágio, e uma cópia do contrato da CIEE que na
30/06/2014

Claudia Cabral de Oliveira
Barreto

Com o número do protocolo conseguimos

época assinou a Cohab juntamente com a
Anhanguera, vale ressaltar que a necessidade de
toda essa documentação se faz necessária pois,
a faculdade não registrou minhas horas de
estágio na época. Agradeço desde Já, Att.
Claudia Barreto

Outros

localizar sua solicitação. Conforme já informado
via email, a documentação está à disposição para
seu marido retirar.

10/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179
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TIPO DE
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Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
Ola, gostaria de saber como faço a inscrição para
30/06/2014

Juliana Aparecida Agapito

o programa minha casa minha vida. fico no
aguardo. Obrigada.

requisitos para se inscrever no Programa Minha
Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de
até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

16/07/2014

cohab

COHAB-CAMPINAS
SOLICITAÇÕES RECEBIDAS
SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

MÊS: JUNHO/2014 TOTAL: 179
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NOME
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TIPO DE
SOLICITAÇÃO

RESPOSTA

DATA
RESPOSTA

Compareça até a Cohab Campinas, de segunda a
sexta-feira, entre 8:00 e 16:00 horas para fazer
ou atualizar seu cadastro. Os dois principais
boa noite,estou desempregado no
30/06/2014

Davi Flores Evangelista

requisitos para se inscrever no Programa Minha

momento,minha esposa trabalha com faxina

Programa Minha

Casa Minha Vida, são: 1 - residir e trabalhar em

atualmente ,gostaria de entrar no programa minha

Casa Minha Vida

Campinas há mais de dois anos; 2 - ter renda de

casa minha vida.obrigado.

até ou inferior a R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais). A lista de documentos está no
site: www.cohabcp.com.br ATENDIMENTO,
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS, ITEM 2.

moro numa ariaverde de rico tem escricao deis
noventa treis ate agora nigueim me da uma
solucao a defeza civiu ja esteve aqui mais ate
agora eu estou esperando uma solucao ate agora
nada gostari de uma solucaoao por meio deuma
comonicao o carta puva formoro com duas
30/06/2014

maria eli elesbao

pessoas donente um senhora de 80ano dificiente
visua e treiz criancas um irma doente tambem cm
probrema mentao e um rapaiz com rematismo
que nao consegue andar as pessoas que morao
aqui tem muitos probremas trabahomais ganho
muito pouco mais aguma coizinha ainda a para
pagar

Programa Minha
Casa Minha Vida

16/07/2014

